Det judiska året 5777 och hedningarnas år 2017
År 2016 inföll det judiska nyåret den 2 och 3 oktober. Det är en biblisk högtid, Basunklangens
högtid som på hebreiska heter Yom Teurah, eller Rosh Hashanah. (3 Mos. 23:23-25.) I år
sammanföll högtiden med muslimernas nyår Muharram. Då inleddes år 5777 i den
hebreiska/bibliska tidräkningen och det är, enligt rabbinsk forskning, ett jubelår, det 50:e året efter
sju sabbatsår. (3 Mos. 23:8ff.). Jubelåret är ett år av upprättelse för Israel, frigivning av slavar och
återställelse av människornas egendom. Året 5777 är Israels 70:e jubelår räknat från deras intåg
till Kanaan under ledning av Josua. (Jos. 3:14-17).
På nyåret blåser prästerna i basunerna, och av de sju bibliska högtiderna är det bara vid denna
högtid som basunerna ljuder. Det sker för att påkalla Guds uppmärksamhet för sitt folk Israel och
att de ska bli ihågkommna inför Honom under året som kommer. Annars skulle man blåsa i
basunerna när det gällde att försvara sig i strid (4 Mos.10:1-10), vid nymåne och då det är fullmåne
(Ps. 81:4). Det är endast i denna psaltarvers ordet fullmåne (hebreiska, Keseh) nämns i Bibeln.
I skapelseberättelsen (1 Mos. 1:14) står det att Gud skapat sol och måne till att vara tecken
(hebreiska oth = något som ger uppmärksamhet) som utmärker särskilda tider. Denna höst, under
inledningen av år 5777, inträffar tre ”superfullmånar” efter varandra. En ”superfullmåne” innebär att
månen står som närmast jorden och blir extra stor för ögat. Dessa fullmånar inträffar den 16
oktober, den 14 november (så stor fullmånen kan bli) och den 14 december. Det är sällan detta
fenomen, med tre ”superfullmånar” i rad, inträffar och därför kanske vi ska vara särskilt
uppmärksamma på detta judiska år.
Rabbiner, såväl som bibelteologer, menar att året 5777 kan betyda att Messias ankomst är nära.
Talet 5 står för nåd och 7 står för fullbordan vilket kan betyda att något särskilt är i görningen. Då
Jesus talade om den sista tiden som föregår hans tillkommelse hänvisar han till Noas tid. (Matt.
24:37). Då utmätte Gud människornas tid till 120 år på grund av ondskan och våldet som tilltog.
Det är ingen överdrift att påstå att de senaste 120 åren har människan åtstadkommit ondska och
våld av det grövsta slag. I början av 1900-talet pågick utrensning av armenier, syrianer, assyrier
och greker i dåvarande Osmanska riket (Turkiet) då över en miljon människor dödades. Två
världskrig har utkämpats med över 100 miljoner döda. Förföljelse och utrensning av det judiska
folket, grymma stamkrig i Afrikanska länder, etnisk rensning av folkgrupper i asiatiska länder, slakt
på egna medborgare i Sovjet och i Kina, maffiakrig med hundratusentals döda i Latinamerika osv.
År 2017 är också onekligen ett intressant årtal om det kopplas till tidigare viktiga och avgörande
händelser i världssamfundet. Det är 120 år sedan den första Sionistkongressen ägde rum i Basel
1897, då grunden lades till den Israeliska staten; 100 år sedan den så kallade Balfourdeklarationen
upprättades och som gav judar rätt att återvända och bygga upp sitt av Gud utlovade land Israel;
70 år sedan FN gav Israel statsrättigheter (29/11 1947); 50 år sedan Israel intog östra Jerusalem
och därmed fick kontroll över hela staden (7/6 1967). Alla dessa tidsperioder återfinns i Bibeln och
har där en profetisk innebörd.
Den 20 januari nästa år installeras en ny president i Washington i USA, världens mäktigaste
nation. Efter presidentvalet den 8 november, då fastighetsmiljardären Donald Trump oväntat vann,
har debattens vågor gått höga i alla tänkbara media. Jag vet inte mycket om denne Trump, men ett
är säkert, denna presidentvalkampanj har inte varit lik någon tidigare valkampanj i USA. Att
väljarnas minst omtyckta kandidater blivit nominerade säger mig att något är väldigt skevt i det
politiska USA. Vad det skeva består i har jag svårt att sätta ord på, men det är ingen hemlighet att
det finns en självutnämnd elitgrupp bestående av höga politiker och affärsmän som opererar
bakom samhällets kulisser i syfte att införa en ny världsordning.
Det sägs att Trump står i kontakt med denna elitgrupp och att han kan komma att agera i en
riktning som främjar deras syften. Det påstås också att han föddes för att axla detta stora ansvar
just i en tid som denna. Trump föddes den 14 juni 1946 och räknar man tiden från den dagen till
den dag han börjar sitt presidentämbete, den 21 januari 2017, så är det 70 år, 7 månader och 7
dagar. De tre sjuorna skulle alltså vara ”tecknet” på att han är utvald att inträda i ämbetet 2017 som
också är det judiska året 5777. Detta påpekande verkar bestickande men kan naturligtvis vara en
slump.
Hur som helst tycks alla ha en uppfattning om M:r Trump, och de flesta verkar se honom som en
skurk som kan komma att bli en katastrof för världssamfundet. Några exempel från svensk horisont

visar intressant nog att det är själva världsordningen som är i fara. Carl Bildt skrev en kolumn i
Washington Post ”Om man lyssnar på vad Donalt Trump har sagt under och före valkampanjen så
är det här slutet på västvärlden som vi känner den. … Han sänder de värsta tänkbara
signalerna till Europa.”
Chefredaktören för tidningen Hemmets Vän, Åke Hällson, analyserade Trumps seger i en mycket
negativ ledarartikel med rubriken: ”Amerikanska valresultatet en mardröm för världen. Donald
Trumps seger över Hillary Clinton är en chock. … likheterna mellan Donald Trumps kampanj och
1930-talets Europa (är) slående. Nu väntar en svår och riskabel tid. Den nya världsordningen är
här.”
Dagen efter valet skrev teologen Olof Edsinger i Världen idag: ”Västvärlden skakar i sina
grundvalar. Jag är själv inte särskilt road av Donald Trump i Vita huset. Jag hoppas på en
republikansk expertregering med kompetenta ministrar, men bävar för Trump som förhandlare med
politiska ledare i andra delar av världen. Men i grunden har vi ju trots allt fått en uppvisning i det
annars som omhuldade fenomenet demokrati. Och framför allt: i en politisk elit som under lång tid
har drivit sin agenda så hårt att de har skakat av sig majoriteten av sin egen befolkning. Av detta
bör vi alla ta lärdom, även om det sitter hårt inne hos det svenska etablissemanget.”
Jag har skrivit om den nya världsordningen i tidigare artiklar och utvecklar inte detta här. Däremot
vill jag nämna om den stora ström av flyktingar från Mellanöstern som översvämmat Europa de
senaste tre åren, vilket jag också tidigare skrivit om. Jag menar att det kan ha betydelse för vår
förståelse av den tid som nu är. Det är inte en ”vanlig” flyktingkris vi ser utan det ligger djupare
orsaker bakom detta, tror jag. På ytan ser vi ett fruktansvärt krig i Syrien som pågått sedan 2011
orsakat av stamfejder och av religiösa konflikter mellan Shia- och Sunnimuslimer i länderna runt
omkring. Dessa stridigheter blossade upp efter den s k arabiska våren då stora demonstrationer
avlöste varandra i flera av dessa länder. En mycket markant förändring i attityder och atmosfär har
ägt rum i världssamfundet de senaste sju, åtta åren. Men egentligen började denna förändring
redan 2001. Tisdagen den 11/9 det året, då vår tids värsta terrordåd ägde rum i USA, blev en
vattendelare som innebär att man kan tala om ett före och ett efter detta datum. Onda krafter och
andliga makter (en ”världselit”) ligger bakom dessa dåd och har sedan dess fortsatt sin djävulska
verksamhet mot målet att skapa ett fulllständigt kaos i världssamfundet för att kunna ta över i
avsikt att introducera en ny världsordning.
Sverige har varit ett av de mest generösa länderna i Europa när det gäller flyktingmottagande.
2014 tog vi emot cirka 80 tusen och 2015 drygt 160 tusen samtidigt som riksdagspolitiker hejade
på. Sommaren 2014 vädjade dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt till svenska folket att
”öppna sina hjärtan” gentemot de tusentals flyktingar som kom. När han sedan förlorade
riksdagsvalet blev han alldeles tyst. Ett år senare, med en tilltagande flyktingström, lovade
statsminister Stefan Löfven att, ”Mitt land ska vara ett öppet land för alla människor. Här ska alla få
plats!”
Förra hösten nåddes en topp och det var många frivilliga, både organisationer och enskilda, som
ställde upp för att hjälpa till med mottagandet. De flesta politiker var glada, utom
Sverigedemokraternas företrädare, då man hoppades att ta poäng för den egna politiken.
Men i år har verkligheten kommit ikapp då det öppna hjärtats politik skapat stora påfrestningar i
samhället. Den röd-gröna regeringen har svängt 180 grader och infört hårda gränskontroller och
medborgarna står undrande medan somliga är glada, andra ilskna. Den 24 november förekom
protester i hela landet mot regeringens beslut att utvisa unga flyktingar till Afghanistan. Kan vi lita
på våra folkvalda politiker i dessa tider? Vad händer med Sveriges goda rykte i omvärlden, som ett
hederligt, humanitärt samhälle?
Många församlingar och ideella föreningar gör fortfarande ett fantastiskt jobb för att hjälpa
flyktingar att etablera sig i samhället. Men det finns också tecken på att intresset att hjälpa har
svalnat väsentligt hos många och fientligheten mot icke svenskar har ökat. I Göteborgsförorten
Bergsjön märker man av detta. Nöden ökar, men allt färre svenskar är intresserade av att hjälpa
männsikor i nöd, säger en kyrkoherden där. På bara ett år har det skett en mycket kraftig
attitydförändring, menar han.
1968 fick en gammal norsk kristinna se en profetisk syn som beskrev samhällets negativa
utveckling fram till vår tid. Intressant nog avslutades synen med att hon fick se en stor flyktingström

över Europa. Hon delgav detta till den norske evangelisten Emanuel Minos som har återgivit synen
i både tal och skrift. ”Jag fick se världen som en karta. Jag såg Europa – land efter land... Jag såg
vissa saker som skulle ske stax innan Jesus kommer tilllbaka (och församlingens tid är slut) och
strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna.” inledde hon. Synen består av fyra
delar – 1. Långvarig fred och nedrustning; 2. Ljumhet och avfall i kristenheten; 3. Moralupplösning;
samboende, otrohet,homosexualitet, våld och sex på TV, våld i samhället; 4. Invandring och det
tredje världskriget - ”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till
Skandinavien. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hård emot dem. … Då är
måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje
världskriget bryter lös. Hon avslutar synen med att beskriva hur detta krig kommer att se ut, först
som ett vanligt krig som breder ut sig och avslutas med atombomber.
Allt jag skriver här talar för att vi befinner oss i märkliga och allvarliga tider. Samhällen runt omkring
oss skakas av våld, terror, arbetslöshet och social missär. Tidningsrubriker tecknar en mörk bild av
Sverige – Humanitär katastrof, Sverige! Snart kan pappor vara överflödiga!? Kris för Sveriges
välfärdsmodell! Ska Putin inta Sverige? Polisen klarar inte sitt uppdrag! Men som troende kristna
behöver vi inte känna oro. Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle oroas i sina hjärtan. I tron på
Honom skulle de ha frid. (Joh. 14:1; 16:33). Det gäller oss också idag!
Under denna höst har bibelordet i Jesaja 43:18-19 aktualiserats i olika sammanhang.”Tänk inte på
det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det
sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” Det är inte ett
önsketänkande utan en reell verklighet, som vi inte sett på länge, att Guds Ande verkar påtagligt
bland människor i Sverige. Vi ser inte en stor väckelse ännu, men det är små rännilar av Andens
levande vatten här och där.
Vi behöver förstå och värdera vår tids händelser utifrån Bibelns profetiska ord. Aposteln Petrus
hade stor tillit till det profetiska ordet, trots eller kanske tack vare sin nära relation med Jesus. Han
uppmanade de kristna att ta det profetiska ordet på allvar. Det är ljuset som kan leda oss rätt i en
mörk omgivning, som en kompass i en svårnavigerad terräng. (2 Petr. 1:16-21). Låt oss ta vara på
adventstiden och Julhögtiden som tillfällen att komma närmare Fridsfursten, Jesus Kristus!
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